


Dny radiační ochrany 2021

středa 10. listopadu 2021

Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření: Středa dopoledne (9:00 - 12:15)

-Garanti: Lenka Thinová; Iveta Smetanová

time [id] title presenter

9:00 [9] Radón – náš neviditeľný spoločník MÜLLEROVÁ, Monika

9:40 [46] Analýza vplyvu zakrivenia dýchacích ciest na vyhodnotenie radónového
rizika a jeho dôsledky I.

BÖHM, Radoslav

9:55 [47] Analýza vplyvu zakrivenia dýchacích ciest na vyhodnotenie radónového
rizika a jeho dôsledky II.

BÖHM, Radoslav

10:10 [55] Monitorovanie radónu vo vybraných materských školách na Slovensku MÜLLEROVÁ, Monika

10:25 [38] Zhodnotenie výsledkov pilotného radónoveho prieskumu v Slovenskej
republike

DURDYOVÁ, Veronika

10:40 Přestávka

11:00 [17] Soutěž - „Radon-prone areas“ na území Slovenska predikované na základe
preškálovaných máp radónového potenciálu

BRANDÝSOVÁ, Alžbeta

11:15 [33] Soutěž - Emanácia radónu-222 z rôznych typov a druhov pôd ECKERTOVÁ, Terézia

11:30 [34] Soutěž - Štúdium vplyvu vlhkosti a veľkosti pôdnych zŕn na emanáciu
radónu z pôd využitím nového mnohočasticového modelu

ECKERTOVÁ, Terézia

11:45 [120] Soutěž - Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho
blízkém okolí z hlediska radiační ochrany

STRNAD, David

12:00 [36] Soutěž - Modelování uhlíkového a radiouhlíkového cyklu na Zemi JOHN, David

Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření: Středa odpoledne (13:15 - 15:26)

-Garanti: Iveta Smetanová; Lenka Thinová

time [id] title presenter

13:15 [56] Radón vo vnútornom ovzduší vybraných budov v obci Vydrník (Vikartovský
zlom, Slovensko)

SMETANOVÁ, Iveta

13:30 [20] Případ zvýšeného výskytu Po-210 v pitné vodě ŠINÁGLOVÁ, Růžena

13:45 [16] Bulgarian instruments for space radiation dosimetry and main scientific
results

DACHEV, Tsvetan

14:15 [89] Vliv pandemie COVID-19 na dozimetrii posádek letadel v Česku a na
Slovensku

PLOC, Ondřej

14:30 [54] Mnohokomponentné analýzy pôdy a atmosféry a ich aplikácie MÜLLEROVÁ, Monika

14:45 [111] Review of important space weather events observed at the Lomnický štít
high mountain observatory

KUBANČÁK, Ján

14:48 [115] Modelování dávkového příkonu gama uvnitř kalibrační základny pro
terénní spektrometry

JOHNOVÁ, Kamila
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14:51 [31] Speciální případy měření za účelem stanovování efektivních dávek
pracovníků na pracovištích s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního
radionuklidu

FIALOVÁ, Eliška

14:54 Diskuse k miniprezentacím
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